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Strandhuse Antenneforening.  Sekretær Bodil Klausen, Havremarken 11, 6000 Kolding E-mail: overklausen@stofanet.dk 

 

Referat fra  

Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19.00 i Strandhuse Antenneforening. 

 

Generalforsamlingen blev afholdt i Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen 

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til 

godkendelse. 

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 

4. Eventuelle forslag. 

5. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent for det løbende regnskabsår. Bestyrelsen foreslår 

et kontingent på kr. 354,- 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er: 

a. Jørn Iversen  (modtager genvalg) 

b. Bodil Klausen  (modtager genvalg) 

c. Peter Giødesen  (modtager genvalg) 

7. Valg af revisorer 

8. Eventuelt 

 

Pkt. 1 

Formand Finn Mortensen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Strandhuse Antenneforening, 

og præsenterede bestyrelsen, som var mødt fuldtallig op. Ingen stemmer ved fuldmagt. 

Bestyrelsen foreslog Henning Lyhne som dirigent. Han blev valgt med applaus.  

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt korrekt i henhold til vedtægterne, og erklærede 

derefter generalforsamlingen lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. 

Pkt. 2 

Bestyrelsesformanden aflagde beretning for året 2018: 

Hermed nu foreningens beretning for året 2018.  Året 2018 er året, hvor kolding.net og Stofa fik en fælles 

butik i Kolding, og det er vi meget stolte af. 

På generalforsamlingen i 2017 og den efterfølgende ekstraordinær generalforsamling blev vedtægterne ændret 

og godkendt, så indkaldelsen til generalforsamlingen ikke længere skal sendes ud til hvert medlem, men skal 

offentliggøres på antenneforeningens hjemmeside og ved annoncering i den lokal husstandsomdelte ugeavis. 

Annoncen har 2 gange været i ugeavisen, endvidere får man besked om generalforsamlingen, hvis man er 

tilmeldt vores nyhedsbrev. Vi har som noget nyt i år ophængt indkaldelsen til generalforsamlingen på 

opslagstavlen ved Lagkagehuset. 

kolding.net som tidligere blev kaldt ASIK, er vores nye navn, som vi skiftede til i november måned 2017. 

kolding.net er paraplyorganisationen for de 6 antenneforeninger, som er med i kolding.net. Antallet af 

medlemmer i kolding.net har også i 2018 været faldende. Strandhuse Antenneforening udgør af det samlede 

medlemstal i kolding.net ca. 6,0 % og AFiK, som er langt den største forening af de 6 foreninger, udgør ca. 77 

%. 

Vores medlemstal blev også i 2018 reduceret en smule, dog kun med 8 medlemmer. I 2017 var faldet 20 

medlemmer. Ved årets begyndelse 2019 havde vi 1256 medlemmer, heraf havde 42 medlemmer Bredbånd 

Only (BBO), så et fald på kun 8 medlemmer er vi meget tilfredse med, da mange af vores medlemmer er blevet 

kontaktet af enten TDC eller Ewii med tilbud om at få internet fra dem. Medlemmer med Bredbånd Only har 

kun en internetforbindelse fra os / Stofa. 
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Også i 2018 er der en del medlemmer, som har skiftet fra pakke 3 til en mindre pakke, blandt andet på grund 

af prisen, samtidig med at man nu også har den mulighed for at kunne tilkøbe en eller flere ekstra kanaler til 

sin pakke eller gøre brug af en af de andre muligheder som Stofa tilbyder. Her tænker jeg blandt andet på DE 

DIGITALE TJENESTER OG forskellige FORDELE, som Stofa kan tilbyde. I kan se mere på Stofas hjemmeside, 

Stofa.dk. 

Den 1. januar i år havde 498 medlemmer pakke 1 mod 486 i 2018. Pakke 2 er næsten det samme antal som i 

2018. Pakke 3 udgør nu kun 38 % mod 43 % i 2018 og svarer til 437 medlemmer mod 472 i 2018, og det er et 

fald på 35 medlemmer. Vi ser nu, at antal af tilslutninger i pakke 3 igen er faldende fra 1. jan. 2018 til 1. jan. 

2019. 

Det er ingen hemmelighed, at de store programudbydere med en eller flere sportskanaler eller kanaler med 

meget indhold af sport, og som næsten alle ligger i pakke 3 ikke er interesseret i at vores medlemmer skifter til 

pakke 1 eller pakke 2, da det går ud over deres økonomi. Grunden til pakkeskift er blandt andet, at priserne på 

deres sportskanaler igen i år er steget en del. I dag leverer Stofa bredbånd / internet til ca. 58 % af vores 

medlemmer og det er en stigning på ca. 3% i forhold til sidste år. I dag bruger de fleste af internetbrugerne i 

Kolding WebTv og WebTv To Go, ligesom mængden af tidsforskudt tv øges år for år. Ligeledes er forbruget af 

bredbånd/internet fortsat kraftigt stigende. Det betyder, at der sendes mere og mere data gennem kablerne. 

Det skønnes, at denne stigning af data vil stige kraftigt i de kommende år. 

Den 9. januar 2019 foretog vi vores årlige kanalomlægning af de 3 pakker. I år var der ikke så mange kanaler 

der byttede plads eller kom i en anden pakke. Det betød, at bestyrelsen ingen opringninger fik fra medlemmer 

med spørgsmål angående kanalomlægningen. kolding.net havde 2 gange en annonce i Kolding Ugeavis med 

det nye kanalmønster, ligeledes kan kanalstrukturen i de tre pakker ses på vores hjemmeside. 

 Som før nænt er antal af kanaler er i 2019 næsten det samme som i 2018. Det vil sige: 

Pakke 1: 36 kanaler 

Pakke 2: 10 kanaler og (inkl. Pakke 1): 46 kanaler 

Pakke 3: 20 kanaler og (inkl. Pakke 1 og 2): 66 kanaler 

 

Priserne for pakke 1, 2 og 3 pr. år er i 2019 er henholdsvis.                                                                                                                                                                                     

Pakke 1:  2.268 kr., prisstigning på 410 kr. 

Pakke 2:  4.848 kr., prisstigning på 444 kr.         

Pakke 3:  6.900 kr., prisstigning på 511 kr.  

Priserne for de 3 pakker er inkl. vores foreslåede foreningskontingent på 354 kr.    

Priserne for de tre pakker i 2019 er steget grundet prisforhøjelser fra programudbyderne, stigning af Koda og 

Copydan afgifterne samt kontingentforhøjelse. Kontingentforhøjelsen kommer jeg senere ind på. I 

prisstigningen er der også indregnet en stigning på ca. 5 %, som ikke blev lagt på programpriserne i 2018, men 

som nu er indregnet i programpriserne i 2019.  

Kanalmønstret i pakke 1, 2 og 3 samt programpriser m.m. blev godkendt på kolding.net`s delegeretmøde i 

november måned 2018. 

På delegeretmødet i november måned blev det også besluttet, at alle 6 foreninger i kolding.net skulle have 

samme kontingent, grundet fælles markedsføring m.m. Strandhuse Antenneforening med flere var ikke helt 

tilfredse med denne beslutning, så det blev aftalt, at de foreninger der ønskede det kunne udbetale et 

udligningsbeløb tilbage til sine medlemmer i 4. kvartal 2019. Vi kommer ind på det under budget 2019.  

Så kontingentet for Strandhuse Antenneforening i 2019 bliver 354 kr. minus et udligningsbeløb på 150 kr. dvs. 

et kontingent på 200 kr. Vi har aftalt med Stofa, at de i 4. kvartal fratrækker udligningsbeløbet fra det enkelte 

medlems regning, som udsendes i 4. kvartal  
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Jeg mener stadig, at selvom programpriserne er steget en del, har vi nogle af landets bedste priser, når vi 

sammenligner os med andre antenneforeninger rundt om i landet med samme kanaludbud som vi har. Jeg kan 

oplyse, at kolding.net har valgt at tage Stofas standardpakker, da det er der, vi får mest for pengene.  

I 2016 fik vi Bredbånd Only i vort net, og det gav Stofa mulighed for at udbyde internettilslutning og 

bredbåndstjenester uden krav om at slutbrugerne også skulle aftage en Tv–pakke. For at få Bredbånd Only, 

skal man være medlem af Strandhuse Antenneforening. Vi har pr. 1.1.2019 42 medlemmer, som benytter sig 

af den mulighed, en stigning på 21 medlemmer siden først i 2018. 

Siden 2015 har kolding.net haft sit eget mobilselskab Kolding.Net Mobile, så nu kan vi også tilbyde 

mobiltelefoni og mobilt bredbånd til alle vores medlemmer til konkurrencedygtige priser. Se nærmere på 

vores hjemmeside. Jeg må desværre erkende, at indtil nu, har det er ikke været den store succes. 

Vores administrationsaftale fra 2018 med Stofa betyder, at opkrævning af tv- og foreningskontingent m.m. 

opkræves ¼ årligt.  

I serviceaftalen, som vi har med Stofa, bliver vores anlæg overvåget alle 24 timer fra en central i Aarhus. Alt i 

alt har vi i dag et anlæg, som er opdateret, og som ikke giver medlemmerne nævneværdige problemer med 

deres antennesignal.  

Som led i den mellem kolding.net og Stofa indgåede samarbejdsaftale, har parterne indgået en aftale vedr. 

ombygningen af hele kolding.net`s kabel -tv net til DOCSIS 3.1., og som vi allerede orienterede om, på sidste 

års generalforsamling. 

Vi gik så småt i gang i oktober måned med ombygningen. Inden vi gik i gang med de periodiske afbrydelser af 

nettet, sendte kolding.net og Stofa, midt i november en fælles mail ud til alle medlemmer med internet fra 

Stofa, og de resterende medlemmer fik et brev med posten, så alle vores medlemmer skulle altså have fået 

besked enten pr. mail eller pr. brev. 

I brevet skrev vi, hvorfor vi opgraderede kabelnettet, samt at man skulle tilmelde sig Stofas driftsinformation, 

så ville man få en SMS og en mail, når der er afbrydelse af antennesignalet i ens område. Jeg tror, at alle 

medlemmer her i Strandhuse har fået en sådan driftsinformation, hvis de er tilmeldt denne driftsinformation 

hos Stofa. 

Her i fase 1 udskiftes de fleste skabe og alle komponenter over jorden. Her tænker jeg på splittere og 

forstærkere, mens alle kabler i nede i jorden genbruges. Vi forventer at være færdig med fase 1 sidst i marts 

måned. Fase 2 forventes færdig lige inden sommerferien. Efter opgraderingen til DOCSIS 3.1 skal man ind og 

søge sine tv – kanaler på sit tv. Vi sender en besked ud til den tid. 

Opgradering til DOCSIS 3.1 vil give muligheder for gigabit-hastigheder og symmetriske hastigheder på samme 

niveau som fiberbaserede produkter, endvidere vil DOCSIS 3.1 give forbedret stabilitet på grund af forbedrede 

muligheder for overvågning af alle anlæggets komponenter. 

Alt i alt skaber det både bedre stabilitet og mere kapacitet til internet med gigabit-hastigheder eller tv – 

kanaler i knivskarp 4K-opløsning. 

Det er besluttet, at der slukkes for det analoge FM-signal til antennestikket i fase 2, og det bliver den 9. april 

i år. 

Vores nye hjemmeside er nu up to date.  

Der er en del medlemmer, der allerede har tilmeldt sig vores nyhedsbrev, så nu håber vi, der snart kommer 

flere til. 

Er man tilmeldt nyhedsbrevet får man blandt andet en mail, hvornår der er generalforsamling. Nu håber vi, at 

vi har fået løst problemet om hvordan medlemmerne får besked, når vi ikke mere sender breve ud, men kun 

annoncerer i Ugeavisen eller den ophængte indkaldelse ved Lagkagehuset. 
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Jeg kan oplyse, at kolding.net er i gang med at opbygge en ny hjemmeside, hvor de 6 medlemsforeningers 

hjemmesider også bliver overført til. 

I 2012 lukkede Stofa deres butik som lå i Sydbanegade. Det var der mange, som var kede af. 

I samarbejdsaftalen fra 2018 mellem Stofa og kolding.net blev det aftalt, at der igen skulle være en butik i 

Kolding, men denne gang skulle Stofa og kolding.net være fælles om butikken. 

Efter lang tids søgen, lykkedes det at finde egnede lokaler på Lilletov, ved siden af Den Blå Café, og som også 

opfyldte vores krav. Det er en del af Sydbanks tidligere lokaler vi har lejet. 

Den 23. oktober 2018 blev den nye butik officielt indviet. Tilstede ved åbningen var borgmester Jørn Pedersen, 

adm. direktør fra SE Niels Duedahl, en eller flere bestyrelsesmedlemmer fra de 6 foreninger bestyrelser, samt 

en del medlemmer fra de forskellige foreninger. 

Siden åbningen er butikken blevet flittigt besøgt af medlemmer fra de 6 medlemsforeninger og fra de 

omegnskommuner, som får antennesignal fra Stofa. 

Har man et spørgsmål, f.eks. ønsker man at skifte pakke eller ønsker råd om de forskellige mange muligheder 

som vi tilbyder, så gå ned i butikken, der står 4 til 5 personer som gerne vil hjælpe jer. 

Vi kan se, at flere og flere af vores medlemmer i dag gør brug af de forskellige streamingtjenester, som findes i 

dag. Ca. 62% af os streamer eksempelvis serier, film TV og videoklip mindst en gang om ugen, og ofte streamer 

vi mange timer ad gangen. Det stiller derfor meget store krav til vores anlæg for at klare denne belastning, 

som ligeledes øges kraftig år for år. 

I den nærmeste fremtid vil kolding.net i fællesskab med Stofa begynde at markedsføre de mange muligheder 

og produkter som kolding.net og Stofa tilbyder vores medlemmer i Kolding og omegn. Det er tanken, at vi 

fremover ofte vil have en annonce i ugeavisen, reklamer på busserne og andre relevante steder. 

Dette tiltag har vi taget, for at holde på vores medlemmer, samt for at få nogle af de tidligere medlemmer 

tilbage til vores forening, når de ser, hvad vi har at tilbyde. 

Foreninger som Strandhuse Antenneforening skal også have styr på datasikkerheden. 

Vi har derfor i henhold til lovgivningen udarbejdet den nye persondataforordning for vores forening og den 

kan ses på vores hjemmeside. 

På Drejens Halvø er der kommet en del nye udstykninger, her tænker jeg blandt andet på Alrøvænget og 

Aarøvænget med 120 boliger. Vi har lavet en aftale med Stofa, at de etablerer og tager investeringen i 

antenneanlægget i bebyggelsen, og at Strandhuse Antenneforening leverer antennesignalet fra vores node på 

Drejens. Det betyder, at de hører direkte under Stofa og ikke Strandhuse Antenneforening. 

Med disse ord vil jeg slutte min beretning og her benytte lejligheden til at sige tak Stofa og særlig til Susanne 

Kjær Søgaard for det gode samarbejde, vi har haft i årets løb. 

Ligeledes en stor tak til Erik Madsen for revidering af vort regnskab. 

Der skal også lyde en stor tak til mine kolleger i bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde i årets løb. 

Fra salen blev spurgt ind til DOCSIS 3.1. Først forklarede Finn, at det betyder, at vi får opgraderet til 

gigabredbånd, som giver meget bedre hastighed og meget bedre anlæg, hvorefter Susanne fra Stofa 

uddybede den mere tekniske side. 

Der blev fra salen udtrykt ønske om, at få det lagt ind på hjemmsiden. 

 

Herefter blev formandens beretning taget til efterretning af generalforsamlingen. 
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Pkt. 3 

Søren Ipsen gennemgik regnskab og balance for 2018. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt af forsamlingen. 

Pkt. 4 

Ingen forslag er indkommet. 

Pkt. 5 

Søren Ipsen fremlagde budget for 2019. 

Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget af forsamlingen. 

Kontingentforslaget blev enstemmigt vedtaget af forsamlingen. 

Pkt. 6 

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: 

Jørn Iversen 

Bodil Klausen 

Peter Giødesen 

Alle var villige til genvalg. Alle blev genvalgt. 

Bestyrelsen består herefter af: 

Finn Mortensen 

Søren Ipsen 

Jørn Iversen  

Kurt Langeberg 

Bodil Klausen  

Allan Madsen 

Peter Giødesen 

Pkt. 7 

Følgende revisorer var på valg: 

Finn Høybye 

Erik Madsen 

Begge var villige til genvalg. Begge blev genvalgt. 

Pkt. 8 

Søren Ipsen viste på tavlen, hvorledes man tilmelder sig hjemmesidens nyhedsbrev. 

Alle fremmødte havde set annoncerne i Ugeavisen. 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.00. Dirigenten takkede for god ro og orden. 

 

Herefter takkede formanden for i aften. 

 

      


